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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: 
 

Mine Master sp. z o.o. 
Wilków, 59-500 Złotoryja 

ul. Dworcowa 27 
 

NIP: 6940007277 
REGON: 390234796 

 
KRS: 0000114912 

Organ Rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy. 
Kapitał zakładowy: 27.194.700,00PLN 

 
 

2. Adres do korespondencji i kontaktu z Zamawiającym: 
 

Mine Master sp. z o.o. 
 

Adres: Wilków, 59-500 Złotoryja 
ul. Dworcowa 27 

Tel: +48 (76) 87 83 511 
Fax: +48 (76) 87 84 101 
e-mail: przetargi@minemaster.eu 
www: www.minemaster.eu 

 
3. Numer postępowania: 

 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: 

P3/2020/11/22 
 

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 
Wszelkie materiały dotyczące postępowania, dostarczone przez Wykonawców, nie podlegają zwrotowi. 
 

4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
a. Pan Andrzej Czajkowski tel. +48678778103, e-mail: aczajkowski@minemaster.eu 
b. Pan Lesław Ostapów tel. +48768778111, e-mail: lostapow@minemaster.eu  
c. Pani Marta Dobrzańska tel. +48678778170, e-mail: mdobrzanska@minemaster.eu  
d. Pani Monika Hnat tel +48768778198 email: mhnat@minemaster.eu 
e. Pan Marcin Czerwiński tel. +48768778193, e-mail: mczerwinski@minemaster.eu  
f. Pani Renata Gallas tel. +48768778136, emal: rgallas@minemaster.eu   

W sprawach technicznych: Pan Tomasz Gil tel.+48768778123 e-mail: tgil@minemaster.eu  
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Zamówienie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Działania 1.1.1. 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Numer identyfikacyjny Projektu: POIR.01.01.01-00-

0093/19 („Nowoczesny zestaw wielozadaniowych samojezdnych maszyn górniczych z komputerowym 
wspomaganiem pracy operatora przeznaczonych do wiercenia i zabezpieczania wyrobisk korytarzowych w 

kopalniach podziemnych i budownictwie tunelowym”). 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, zatwierdzony w dniu 19 lipca 2017r. przez Ministerstwo Rozwoju (Umowa 
Partnerska 2014-2020 MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).  

 

2. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Bazie konkurencyjności oraz przez umieszczenie 
na stronie internetowej: http://www.minemaster.eu/pl/przetargi z zastrzeżeniem informacji 
niejawnych udostępnionych na wniosek wykonawcy, po uprzednim podpisaniu Oświadczenia 
o zachowaniu poufności (Załącznik Nr 1). 

 
3. Niniejsze Zamówienie jest realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień 

zgodnie z zasadą konkurencyjności w Mine Master sp. z o.o. w związku z realizacją projektu 
pt. „Nowoczesny zestaw wielozadaniowych samojezdnych maszyn górniczych z 
komputerowym wspomaganiem pracy operatora przeznaczonych do wiercenia i 
zabezpieczania wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych i budownictwie 
tunelowym”. Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0093/19 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1 Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności, 
przejrzystości i równego dostępu (z zastrzeżeniem informacji jak w pkt 2 powyżej). 
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III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem dostawy jest komplet siłowników dla wielozadaniowej Samojezdnej Maszyny 
Górniczej wiercącej w wykonaniu ATEX przeznaczonej do pracy w podziemnych wyrobiskach 
górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego - Grupa I, Kategoria M2 T4 wg 
dyrektywy 2014/34/UE (ATEX).  

2. Zamówienie obejmuje 12 typów siłowników po 2 szt. każdy.    
3. W skład kompletu pomp hydraulicznych wchodzą 2 części zamówienia (a-b). Każda z tych części 

stanowi integralną całość. Nie ma możliwości składania ofert tylko na wybrane pozycje. 
a. TECHNICZNE 1 (9069320), TECHNICZNE 2 (9066770), TECHNICZNE 3 (9044709), TECHNICZNE 4 

(9066773), TECHNICZNE 5 (9066771), TECHNICZNE 11 (9074667) 

b. TECHNICZNE 6 (53161011), TECHNICZNE 7 (9053444), TECHNICZNE 8 (53162020), TECHNICZNE 
9 (9012889), TECHNICZNE 10 (9056768), TECHNICZNE 12 (9078057) 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub dwie poszczególne 
części Zamówienia wyszczególnione w pkt. 2.  

5. Pełny opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami użytkowymi jest określony w Załączniku Nr 
2 do Zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna zamówienia. 

6. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nie jest 
jawny. Wykonawca może w terminie do 7 dni od daty opublikowania niniejszej specyfikacji zwrócić 
się do Zamawiającego na adres e – mail  przetargi@minemaster.eu z wnioskiem o udostępnienie 
Specyfikacji technicznej zamówienia. 

7. Warunkiem uzyskania dostępu do Specyfikacji technicznej zamówienia jest podpisanie przez 
Wykonawcę oświadczenia o zachowaniu poufności o treści określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ - 
Oświadczenie o zachowaniu poufności wraz z wnioskiem o udostępnienie Specyfikacji technicznej 
zamówienia. 

8. Wykonawca przekazuje podpisane przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania 
oświadczenie w oraz przekazuje je na adres e – mail j.w. w formie pliku pdf zablokowanego do 
edycji oraz niezwłocznie przesyła Zamawiającemu oryginał oświadczenia na adres jak w pkt. I 
niniejszej specyfikacji.  

9. Oświadczenie o treści określonej w Załączniku Nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o zachowaniu 
poufności wraz z wnioskiem o udostępnienie Specyfikacji technicznej zamówienia składa osoba 
uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w oryginale. 

10. Jeżeli Wykonawca na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego istniejącego pomiędzy 
stronami przekazał już do Zamawiającego oświadczenie o zachowaniu poufności, które jest 
aktualne na dzień składania ofert, lub ma zawartą z Zamawiającym umowę o zachowanie 
poufności zwraca się do Zamawiającego jedynie z wnioskiem o udostępnienie Specyfikacji 
technicznej. Do przekazywania wniosku o udostępnienie Specyfikacji technicznej zasady określone 
w pkt. 8 – 12 powyżej stosuje się odpowiednio.  

11. Zamawiający prześle Wykonawcy na adres e – mail wskazany w treści oświadczenia Załącznik Nr 2 
do Zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna zamówienia w terminie do 3 dni od daty 
otrzymania oświadczenia o zachowaniu poufności w oryginale.  

 

12. Wykonawca uwzględni w zakresie przedmiotu dostawy, iż przedmiot zamówienia będzie 
przeznaczony do eksploatacji w podziemnych kopalniach górniczych charakteryzujących się 
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warunkami środowiskowymi opisanymi w dziale „WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE” określone w 
Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna zamówienia.   

13. Wykonawca uwzględni w zakresie przedmiotu dostawy, iż przedmiot zamówienia ma być 
wykonany zgodnie z wymaganiami dodatkowymi opisanymi w dziale „Warunki ogólne ” określone 
w załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna zamówienia oraz posiadać 
wszystkie stosowne dokumenty w tym dokumentację techniczno-ruchową, rysunek poglądowy 
potwierdzający wymiary przedmiotu zamówienia i stosowne certyfikaty i atesty opisane 
szczegółowo w dziale „Wymagane dokumenty” w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – 
Specyfikacja techniczna. 

14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na minimum 12 miesięcy od potwierdzonego 
protokołem zdawczo - odbiorczym odbioru przedmiotu dostawy bez uwag, obejmującej przedmiot 
zamówienia jako całość, jak również jego poszczególne części składowe, uwzględniającej 
przeznaczenie i sposób użytkowania przedmiotu dostawy – eksploatacji w podziemnych 
kopalniach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.  

 
IV. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA. 

 

1. Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym beneficjentem 
kapitałowo i osobowo.  

2. Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia, Wykonawca złoży wraz z ofertą 
oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego  
załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego. Oświadczenie Wykonawca składa w oryginale, 
podpisane przez osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 

3. Wykonawcy składający ofertę wspólnie (konsorcjum) składają Oświadczenie o braku 
powiązań osobowych i kapitałowych, odrębnie dla każdego członka konsorcjum.  

4. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych od 
podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje, celem wykazania spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu. Oświadczenie tych podmiotów, podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentowania podmiotu na którego zasoby Wykonawca się powołuje, 
Wykonawca składa wraz z ofertą.  

5. Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych od 
podwykonawców. Podwykonawca Wykonawcy składa oświadczenie Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do wykonywania czynności w ramach niniejszego zamówienia. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY 
SPEŁNIENIA WARUNKÓW  

 

1. O udzielenie zamówienia w ramach każdej części zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów 
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku 
udziału w postępowaniu. 
 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie spełniony, jeśli 
Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą 
niż : 

 dla części zamówienia a: 45.000zł 
 dla części zamówienia b : 60.000zł 

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na kilka części musi wykazać się posiadaniem polisy na sumę obejmującą 
sumę właściwą dla każdej części. 

c) Zdolności technicznej i zawodowej 

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, 
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie):  

1. Zrealizował wdrożenie przedmiotów zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania lub równoważnych technicznie na Samojezdnych Maszynach Górniczych 
przeznaczonych do pracy w kopalniach z zagrożeniem wybuchu metanu i pyłu węglowego.  

2. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na kilka części musi wykazać się posiadaniem wdrożenia dla 
przedmiotów zamówienia każdej z części. 

3. Przedmiot zamówienia będący przedmiotem niniejszego postępowania lub komponenty 
równoważnie znajdują się w eksploatacji w podziemnych kopalniach górniczych 
zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego charakteryzującymi się warunkami 
środowiskowymi opisanymi w dziale „WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE” niniejszej 
specyfikacji lub pogorszonymi. 

4. Przedmiot zamówienia będący przedmiotem niniejszego postępowania posiadają 
zgodność z normami wymienionymi w  Załączniku Nr 2 do Zapytania ofertowego – Specyfikacja 
techniczna zamówienia i posiadają stosowne certyfikaty lub posiadają oświadczenie o składzie 
stopowym elementów zewnętrznych produktu.  

2. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu o 
których mowa w pkt. 1 powyżej Zamawiający żąda odrębnie dla każdej części zamówienia 
wykazania: 

1. Na potwierdzenie warunku posiadania zdolności finansowo – ekonomicznej – 
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 

 dla części zamówienia a: 45 000zł 
 dla części zamówienia b : 60.000zł 
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Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na kilka części musi wykazać się posiadaniem polisy na sumę 
obejmującą sumę właściwą dla każdej części 

2. Na potwierdzenie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej – 
przedstawienia oświadczenia (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego), że wykonawca 
zrealizował dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi w pkt 1 §C. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość zażądania szczegółowych dokumentów 
(wykazu wrodżenia oferowanych przedmiotów zamówienia) potwierdzających spełnienie 
tego warunku w toku badania i oceny ofert, a Wykonawca składając ofertę zobowiązuje 
się na niezwłoczne dostarczenie ich na wezwanie.  

3. Na potwierdzenie warunku zgodności z normami wymienionymi w Załączniku Nr 2 do 
Zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna zamówienia. oferowanego przedmiotu 
dostawy, wykonawca przedłoży dokument sporządzony przez uznaną, właściwą 
instytucję, spełniającą wymagania odpowiednich norm europejskich.  

3. Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana wg  formuły” spełnia  –  nie spełnia”. 
Podstawą oceny będą dokumenty, o których mowa w Zapytaniu ofertowym. 

4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca 
spełnia wyżej wymienione warunki. 

5. Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu 
może skutkować odrzuceniem oferty i wykluczeniem Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 
do uzupełnienia brakujących dokumentów, potwierdzających spełnienie postawionych 
warunków. 

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot na którego 
zasoby Wykonawca się powołuje składa oświadczenie na wzorze stanowiącym Załącznik 
Nr8. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów podpisuje podmiot, na którego zasoby 
Wykonawca się powołuje.  

8.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego: 

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
niezbędną do realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. 
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VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:  
 

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, od dnia wskazanego jako 
termin składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: Max. do 60 dni roboczych od daty podpisania 
umowy. 

2. Termin dostawy dokumentacji przedmiotu zamówienia: Do 7 dni od daty podpisania 
umowy.  

3. Sposób dostawy: Dostawa przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby 
Zamawiającego. 

 

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIĄJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: 

 

1. Forma i zasady porozumiewania się: 
a. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w pkt I. 4. Zapytania 
ofertowego, 

b. jeśli przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nastąpiło w 
inny sposób niż pisemnie, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi 
fakt ich otrzymania, 

c. ilekroć Zamawiający wprowadza obowiązek zachowania formy pisemnej, oznacza to 
konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności, 

d. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez 
Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze, w godz. 800 –1600, 

e. strony zobowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów 
oraz innych danych teleadresowych, w tym adresów e-mailowych. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje przekazane na ostatnio podany 
adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone. 

 

2. Udzielanie informacji dotyczących treści Zapytania ofertowego, wprowadzania ewentualnych 
zmian do projektu umowy oraz jego modyfikacje: 

a. Wykonawca może zwrócić się pisemnie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o 
wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, 
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Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie lub wniosek o wyjaśnienie treści 
Zapytania ofertowego, o ile zostało ono przekazane Zamawiającemu do połowy 
terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia 
pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi, 

b. Zamawiający odpowie na zadane przez Wykonawców pytania najpóźniej na 2 dni 
robocze przed terminem składania ofert, 

c. w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania 
ofertowego Zamawiający przekaże drogą elektroniczną niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano treść zapytania oraz opublikuje na swojej stronie 
internetowej (bez podawania źródła zapytania), 

d. jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje drogą elektroniczną o tym Wykonawców, którym przekazano 
Zapytanie ofertowe. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
 

1.  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie więcej 
niż jednej oferty do danej części postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez Wykonawcę na tą część zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca występował jednocześnie w roli Podwykonawcy 
innego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym, jak również nie 
wyrazi zgody na to by Wykonawca, który brał udział w postępowaniu przetargowym został 
wskazany, jako Podwykonawca przez wybranego Wykonawcę, z którym Zamawiający 
zawrze umowę na realizację zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego. 

3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik Nr 3 do 
Zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami. Musi on być sporządzony przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zapytania. Zamawiający nie wymaga 
dołączenia do oferty zaparafowanego projektu umowy oraz ustalonych specyfikacji 
technicznych i warunków gwarancji. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty, dla 
których Zamawiający określił wzory, muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum) muszą 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia oraz spełnić następujące warunki: 

a. pełnomocnictwo wraz z umową konsorcjum należy przedłożyć z ofertą, 
b. treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 
c. umowa konsorcjum powinna zawierać klauzulę o solidarnej odpowiedzialności 

uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego, 
d. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

5. Ofertę należy sporządzić w formie: 
a. Pisemnej w języku polskim lub angielskim zgodnie z treścią Formularza Ofertowego 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego oraz przekazać 1 egz. w wersji 
elektronicznej - pamięć USB/płyta w formacie PDF. Wszelkie poprawki w tekście 
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oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę –  w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione.  

b. Elektronicznej  w języku polskim lub angielskim zgodnie z treścią Formularza 
Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego w formacie PDF 
na adres e-mail: przetargi@minemaster.eu. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej (część A i B). 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.  
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty równoważnej. 
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 
11. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
12. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia (również te złożone na 

załączonych wzorach) muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej oraz do zaciągania 
zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Za podpisanie uznaje się własnoręczny 
podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.  

13. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty zawierające informacje były ponumerowane 
oraz trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie, a 
ich łączna liczba podana w Formularzu Ofertowym. 

14. Jeżeli w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym Wykonawca nie złoży wymaganych 
pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, bądź złoży dokumenty zawierające błędy  –  Zamawiający może 
wezwać go do ich uzupełniania w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia 
oferta i tak zostałaby odrzucona lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

15. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, 
zaadresowanej na: Mine Master Sp. z o.o.; Wilków ul. Dworcowa 27; 59-500 Złotoryja oraz 
oznakowanej następująco: Zapytanie ofertowe nr P3/2020/09/19 lub na adres e – mail: 
przetargi@minemaster.eu lub jako ofertę elektroniczną umieszczoną na portalu: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.  

16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany do złożonej 
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu 
składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone w opakowaniu 
jak stanowi pkt. 11 w zamkniętej kopercie, z dodatkowym oznaczeniem: ZMIANA OFERTY lub 
na adres e – mail: przetargi@minemaster.eu lub jako zmienioną ofertę elektroniczną 
umieszczoną na portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

17. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając 
odpowiednie  oświadczenie w zamkniętej kopercie w opakowaniu, jak stanowi  pkt  11 w 
zamkniętej kopercie, z dodatkowym oznaczeniem: WYCOFANIE OFERTY lub na adres e – 
mail: przetargi@minemaster.eu lub jako zmienioną ofertę elektroniczną umieszczoną na 
portalu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

18. Wykonawca może zastrzec zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT: 
 

1. Oferty należy składać do dnia 3 0 . 1 1 . 2 0 2 0  d o godz 09:00 w Mine Master Sp. z o.o. 
Wilków, ul. Dworcowa 27, 59-500 Złotoryja  lub na adres e – mail: przetargi@minemaster.eu 
do dnia  30.11.2020 do godziny 09:00 lub jako ofertę elektroniczną umieszczoną na portalu 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 
Wykonawcom bez ich otwierania. 

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego zostaną umieszczone na portalu 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
 

XI. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY: 
1. Zamawiający przewiduje ocenianie obu części oferty niezależnie przez następujące kryterium 

oceny: 
 

 Kryterium Waga kryterium 
1 Cena  50% 
2 Wdrożenie 10% 
3 Termin dostawy 30% 
4 Gwarancja  10% 

 

 

Cena (C)= 
 ż

  
 x 50 pkt 

 

Wdrożenie przedmiotu zamówienia lub równoważnego technicznie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) na Samojezdnych 
maszynach górniczych do pracy w kopalniach z zagrożeniem wybuchu metanu i pyłu węglowego Atex (Z): 

Udokumentowane wdrożenie 1 x10 pkt  

Brak wdrożenia 0 x 10 pkt 

 

Termin dostawy (Sr)=  
  ó  (   )

     (   )
 x 30 pkt 

 

Okres gwarancji (G)= 
𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐢ę𝐜𝐲 𝐨𝐤𝐫𝐞𝐬𝐮 𝐠𝐰𝐚𝐫𝐚𝐧𝐜𝐣𝐢 𝐳 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧𝐞𝐣

𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐦𝐢𝐞𝐬𝐢ę𝐜𝐲 𝐧𝐚𝐣𝐝ł𝐮ż𝐬𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐨𝐤𝐫𝐞𝐬𝐮 𝐠𝐰𝐚𝐫𝐚𝐧𝐜𝐣𝐢
 x 10 pkt 
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XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANANIA UMOWY 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY: 
 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, Zapoznał się z umową dołączoną jako załącznik 
nr 7 do Zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, zawarł umowę zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego 
Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.  

3. Wykonawca może na etapie składania ofert wnieść swoje uwagi oraz propozycje 
do zapisów umowy w formie pytań do Zapytania ofertowego, zgodnie z trybem 
przewidzianym w pkt. VIII ppkt 2 powyżej.  Po terminie składania ofert nie ma 
możliwości zmiany projektu umowy w istotnym zakresie.  

4. Zmiany, które wynikają z udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania do 
Zapytania ofertowego, a mające wpływ na treść projektu umowy są dla Wykonawców 
wiążące.  

 

XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/om, którego/ych oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom  określonym w Zapytaniu ofertowym dla danej części zapytania ofertowego i 
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny oferty podane w pkt 
XI. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana na daną cześć zapytania ofertowego 
będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną spośród 
pozostałych ofert dla danej części bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 

XV. INFORMACJE KOŃCOWE: 
 

1. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 
a. została złożona z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b. została złożona z naruszeniem Zapytania ofertowego lub warunków udziału w 

postępowaniu, 
c. treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, 
d. złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
e. została złożona przez  Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia 
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f. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w sprawie 

zamówienia, w przypadku zmiany wytycznych związanych z przyznanym Zamawiającemu 
dofinansowaniem.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania o 
udzielenie zamówienia w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, mających wpływ na 
realizację zamówienia, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą. 
5. Dokumenty i informacje zawarte w Zapytaniu ofertowym mogą być wykorzystane jedynie 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Dane zawarte w poszczególnych punktach Zapytaniu 
ofertowym są poufne i nie mogą być wykorzystane do innych celów. 

6. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu 
ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi, z 
uwzględnieniem zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego 
odpowiedzi. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od  wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym  przypadku nie odpowiada 
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty i 
nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązują się nie 
podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 

8. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku 
odrzucenia oferty. 

9. Informację o wykluczeniu lub odrzuceniu oferty Wykonawcy otrzymają po rozstrzygnięciu 
postępowania przetargowego. 

10. Jakiekolwiek ustalenia dokonane przed zawarciem umowy nie dają podstaw prawnych do 
składania roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 

11. Wykonawcy zapoznają się z Klauzulą informacyjną związaną z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) stanowiącą załącznik Nr 6 
do niniejszego Zapytania ofertowego. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia 
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 
związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO w szczególności obowiązek 
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał.  
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XVI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO: 
 

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie z zachowaniu poufności 

Załącznik nr  2 - Specyfikacja techniczna zamówienia 

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

Załącznik nr 5  – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
 Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO 
 Załącznik nr 7  – Projekt umowy 
 Załącznik nr 8 – Oświadczenie o udostępnieniu zasobów 
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Załącznik nr 1 - Oświadczenie o zachowaniu poufności do zapytania ofertowego nr P3/2020/11/22 
 

 
Oświadczenie o zachowaniu poufności  

 wraz z wnioskiem o udostępnienie Specyfikacji technicznej zamówienia  

(oświadczenie składa osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w oryginale) 

 
W związku z treścią zapytania ofertowego na Dostawa siłowników dla wielozadaniowej Samojezdnej 
Maszyny Górniczej wiercącej w wykonaniu ATEX Nr P3/2020/11/22 dotyczącego wyboru Wykonawcy w 
ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach 
Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Numer identyfikacyjny Projektu: 
POIR.01.01.01-00-0093/19 pt. „Nowoczesny zestaw wielozadaniowych samojezdnych maszyn górniczych z 
komputerowym wspomaganiem pracy operatora przeznaczonych do wiercenia i zabezpieczania wyrobisk 
korytarzowych w kopalniach podziemnych i budownictwie tunelowym” wnoszę o udostępnienie 
Specyfikacji technicznej zamówienia,  celem złożenia oferty w postępowaniu wszczętym zapytaniem 
ofertowym j.w. na adres e – mail : przetargi@minemaster.eu 
Jednocześnie składam następujące oświadczenie: 
Ja niżej podpisany działający w imieniu ………………………………………………………..(dalej Wykonawca) 
zobowiązuję się do zachowania poufności wszelkich informacji, danych lub wiadomości stanowiących 
tajemnice przedsiębiorstwa, w których posiadanie wejdę w związku z udostępnieniem mi dokumentu pn. 
Specyfikacja techniczna zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego, oraz 
oświadczam i gwarantuję Zamawiającemu, co następuje: 
1. przyjmuję do wiadomości, iż Specyfikacja techniczna zamówienia zawiera w całości i w szczegółach 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne i inne posiadające dla przedsiębiorstwa 
Zamawiającego istotną wartość gospodarczą, co do której Zamawiający podjął niezbędne działania w 
celu zachowania ich poufności, a tym samym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 
11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j. z dnia 
2018.02.26). 

2. Będę wykorzystywał informacje określone w Specyfikacji technicznej zamówienia wyłącznie w celu 
ubiegania się o zamówienie, którego zapytanie ofertowe dotyczy, 

3. Przyjmuję do wiadomości, że nie nabywam, w sposób dorozumiany, ani w jakikolwiek inny sposób 
żadnych tytułów prawnych do Informacji zawartych w Specyfikacji technicznej zamówienia. 

4. Zobowiązuję się do nieujawniania, niewykorzystywania oraz nie przekazywania całości lub 
jakiejkolwiek informacji Specyfikacji technicznej zamówienia jakimkolwiek innym podmiotom – bez 
zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie.  

5. Zachowam informacje określone w Specyfikacji technicznej zamówienia do własnej wiadomości i 
ograniczę dostęp do nich do własnych pracowników oraz podwykonawców, którym informacje te są 
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niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu j.w. i którzy zostali zobowiązani do zachowania 
tajemnicy, na zasadach, co najmniej takich, jak w niniejszej umowie, i 
a. pouczę pracowników i podwykonawców, o których mowa powyżej o obowiązkach wynikających  

z treści niniejszego oświadczenia, w zakresie zachowania tajemnicy, i 
b. nie ujawnię Informacji określonych w Specyfikacji technicznej zamówienia osobom trzecim, i 
c. nie użyję ujawnionych informacji określonych w Specyfikacji technicznej zamówienia, w celach 

innych niż ubieganie się o udzielenie zamówienia, 
d. w żadnym przypadku nie będę kopiował Informacji określonych w Specyfikacji technicznej 

zamówienia, chyba że będzie to konieczne celem ubiegania się o zamówienie, i uznaję że kopie 
Informacji określonych w Specyfikacji technicznej zamówienia stanowią również tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

6. Zobowiązuję się w ramach obowiązku zachowania poufności do zachowania najwyższej staranności 
przy zabezpieczeniu posiadanych przez siebie informacji stanowiących Specyfikacji technicznej 
zamówienia, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego oraz zabezpieczenia nośników 
danych zawierających Specyfikację techniczną zamówienia przed utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem, 
kradzieżą, atakiem hakerskim oraz jakimkolwiek dostępem osób nieupoważnionych,  

7. Zobowiązuje się poinformować Zamawiającego, o każdym zdarzeniu mogącym mieć wpływ  
na bezpieczeństwo przechowywania informacji zawierających Specyfikację techniczną zamówienia  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni od powzięcia informacji o takim zdarzeniu.  

8. Najpóźniej 7 dni po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 
prowadzonym w trybie niniejszego zapytania ofertowego usunę Specyfikację techniczną zamówienia z 
wszelkich nośników oraz dokonam zniszczenia wszelkich wydruków, nagrań Specyfikacji technicznej 
zamówienia. 

9. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania obowiązków wynikających z treści 
niniejszego oświadczenia zapłacę Zamawiającemu kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy zł) na 
pierwsze jego wezwanie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.  

10. W przypadku gdy szkoda powstała w wyniku naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa przewyższać 
będzie kwotę o której mowa w pkt. 9 powyżej przyjmuję odpowiedzialność ponad zastrzeżoną wyżej 
kwotę do pełnej wysokości szkody. 

 
 
 
 
 
Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.* 

 
_________________________________ 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 Wzór formularza Ofertowego do zapytania ofertowego nr P3/2020/11/22 
 

 
Miejscowość, dn. ………………………… r. 
 
 

Zamawiający:  Mine Master Sp. z o.o.  
Wilków, ul. Dworcowa 27, 59-500 Złotoryja 
NIP: 6940007277; REGON: 390234796;  
KRS: 0000114912 

 
 
 

Formularz ofertowy 

 

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (Zarejestrowana nazwa Wykonawcy) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (Zarejestrowany adres Wykonawcy) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 (Nr KRS jeśli posiada) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Numer telefonu, e-mail) 

 
 
 
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pt. „Dostawa siłowników dla wielozadaniowej Samojezdnej 
Maszyny Górniczej wiercącej w wykonaniu ATEX” realizowane w ramach poddziałania 1.1. Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, składam ofertę następującej treści: 

 

1. Za realizację dostawę kompletu siłowników zgodnie z treścią zapytania ofertowego oferuję 

następującą cenę ryczałtową: 

Dla części a netto: ………………………………………PLN; brutto:…………………………………………..PLN 

Dla części b netto: ………………………………………PLN; brutto: …………………………………………..PLN 

 

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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2. Oferuję komplet siłowników według parametrów technicznych przedstawionych w Załączniku nr 2 
do Zapytania: Specyfikacja techniczna zamówienia, spełniających wszystkie wymogi określone w 
specyfikacji technicznej.  

3. Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami 
wyszczególnionymi w specyfikacji technicznej zamówienia i posiadają oświadczenie o składzie 
stopowym elementów zewnętrznych oferowanych produktów, które będą dostarczone razem z 
przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego.  

4. Oświadczam, że dostawa przedmiotu zamówienie odbędzie się w terminie ……………………. dni 
roboczych od podpisania umowy na koszt dostawcy do siedziby zamawiającego. 
 

5. Oświadczam, że posiadamy dokumenty potwierdzające wdrożenie dla części A  ……………………. , dla 
części B……………………..  

6. Oświadczam, że oferujemy na przedmiot zamówienia gwarancję ……………………… miesięcy od daty 
dostawy do siedziby uwzględniającej przeznaczenie i sposób użytkowania przedmiotu dostawy – 
eksploatacji w podziemnych kopalniach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu 
węglowego.  
 

Oraz oświadczam, co następuje 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie 
wnoszę zastrzeżeń. Zobowiązuję się do realizacji Zamówienia zgodnie z tymi warunkami.  

8. W przypadku wyboru niniejszej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy według wzoru 
przedstawionego przez Zamawiającego w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą Ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania Ofert. 

10. Oświadczam iż przy realizacji przedmiotu zamówienia będę/nie będę korzystał z następujących 
podwykonawców……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać nazwy (firmy) oraz adresy podwykonawców, jeśli są już znane) 
 
 

11. Do niniejszej oferty załączam następujące dokumenty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym: 
 

a) Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z Zamawiającym   
c) Aktualny wyciąg z KRS lub oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę 

kopię pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do podejmowania 
zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli umocowanie nie wynika z innych 
dokumentów do niej załączonych; 

d) Klauzule informacyjną RODO. 
e) Dokumenty poświadczające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na 

sumę gwarancyjną nie niższą niż : 

 dla części zamówienia a: 45.000zł 
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 dla części zamówienia b : 60.000zł 

 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na kilka części musi wykazać się posiadaniem polisy na sumę 
obejmującą sumę właściwą dla każdej części 

f) Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów technicznych przez oferowany przedmiot 
zamówienia w tym Karty Katalogowej i rysunku poglądowego potwierdzającego  wymiary 
przedmiotu zamówienia.  

g) Oświadczenia, że dostawca dostarczy informację o składzie stopowym elementów zewnętrznych 
oferowanych produktów 

h) Oferta zawiera ………………   kolejno ponumerowanych stron od strony………… do strony………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 

(data i miejscowość)                          ……………………………… 
          Pieczęć i podpis oferenta 



 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym 
do zapytania ofertowego nr P3/2020/11/22 
 

 
 

…………………………………………,                                       …………………………………… 
                                                          (miejscowość) 
               (data) 
 
 
 
 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 

      (nazwa i adres) 
 
 

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym 
 

Niniejszym oświadczam, że ……………………………………………….. nie jest powiązana 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym czyli firmą Mine Master Sp. z o.o. w Wilkowie  
Oznacza to, że nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 
 

………………………………………………………………………… 
(pieczątka i podpis) 
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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego w postępowaniu nr P3/2020/11/22 
 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Niniejszym działając w imieniu ………………………………………………………………………………………. (nazwa 
Wykonawcy) oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z treścią Zapytania ofertowego na „Dostawa 
siłowników dla wielozadaniowej Samojezdnej Maszyny Górniczej wiercącej w wykonaniu ATEX” i w 
związku z tym oświadczam/-y, że: 

 akceptuję/-emy bez zastrzeżeń warunki w nim zawarte, 

 oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w specyfikacji technicznej, a w 

szczególności Wymagania środowiskowe i Wymagania dodatkowe. 

 posiadam/-y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 znajduję/-emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne  

z wymaganiami wykonanie zamówienia, 

 posiadam/-y niezbędną wiedzę i potencjał techniczny oraz doświadczenie zgodne z Zapytaniem 

ofertowym, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.  

 oświadczamy, że niezwłocznie przedłożymy dokumenty (wykaz dostaw) potwierdzające spełnienie 

warunku doświadczenia Zgodnie z wymogami Zapytanie Ofertowego na wezwanie Zamawiającego 

w toku badania ofert.  

 nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania publicznego (brak powiązań osobowych  

i kapitałowych z  Zamawiającym wyszczególnionych w rozdziale IV Zapytania Ofertowego).  

 

        

 

  
 ....……………………………………………..    
Podpisy osób umocowanych prawnie 
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Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna RODO do zapytania ofertowego nr P3/2020/11/22 
 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych 
bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mine Master sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie, 
59-500 Złotoryja, ul. Dworcowa 27, e-mail: info@minemaster.eu; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Mine Master Sp. z o.o. jest Pani Martyna Michalska, 
kontakt: mmichalska@minemaster.eu, telefon +48 76 8778 133 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Dostawa 
siłowników dla wielozadaniowej Samojezdnej Maszyny Górniczej wiercącej w wykonaniu ATEX 
Nr postępowania P3/2020/11/22; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Załącznik nr 7 Projekt umowy dostawy do zapytania ofertowego nr P3/2020/11/22 

UMOWA NA DOSTAWY 

 nr …………………………….. 

zawarta w  Wilkowie, dnia ……………………… pomiędzy 

Mine Master sp. z o.o. z siedzibą w Wilkowie, 59-500, ul. Dworcowa 27, miejscowość Złotoryja 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000114912, kapitał zakładowy w wysokości 27 197 925,93 zł, NIP: 6940007277,  

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną  dalej Zamawiającym 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

(nazwa firmy)………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………….., kod 
pocztowy …………………….. przy ul. …………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………… …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ………….. …., NIP ……………., REGON……………………., kapitał zakładowy w 
wysokości ………………………. (dot. sp. z o.o.), (kapitał zakładowy w wys………….. i wpłacony w wys. ……….. 
(dot. spółki S.A.) 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………. Nr PESEL…………………………, przedsiębiorcą działającym pod 
firmą …………………………………………………………, z siedzibą w …………………….... przy ulicy …………………………, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, 
REGON……………………… 

(w przypadku spółki cywilnej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………. Nr PESEL…………………………, przedsiębiorcą działającym pod 
firmą …………………………………………………………, z siedzibą  w …………………… przy ulicy …………………………, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, 
REGON……………………… 
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oraz  

(imię i nazwisko) ……………………………………………. Nr PESEL…………………………, przedsiębiorcą działającym pod 
firmą …………………………………………………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………………………, 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP ……………………, 
REGON……………………… 

- to jest wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą …………………………………………, z siedzibą …………………., 
NIP…………………….REGON…………………………… 

reprezentowanym przez : 

a) ................................................... - ......................................... 

b) ................................................... - ......................................... 

zwanym  dalej Wykonawcą  

 

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami’’ 

                                                                 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trakcie postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której 
mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, zatwierdzony w dniu 19 lipca 2017r. przez Ministerstwo Rozwoju (Umowa Partnerska 
2014-2020 MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).  

 

§ 1.  

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu  

Dostawa siłowników dla wielozadaniowej Samojezdnej Maszyny Górniczej wiercącej w wykonaniu 
ATEX wykonanego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr P3/2020/11/22. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za Przedmiot dostawy cenę w kwocie 
określonej poniżej: 

 Dla części a cena netto w wysokości ……………………………………………………………………      zł                                   

(słownie:     …………………………………………………………………………………………………….  i ………………………………     /100) 

plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości ………………………     %, co stanowi łączną kwotę brutto w 
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wysokości   ………………………………………………………………..………    zł                                                                         

(słownie:      …………………………………………………………………………………………………….. i   ……………………   /100). 

 Dla części b cena netto w wysokości ……………………………………………………………………      zł                                   

(słownie:     …………………………………………………………………………………………………….  i ………………………………     /100) 

plus podatek od towarów i usług VAT w wysokości ………………………     %, co stanowi łączną kwotę brutto w 

wysokości   ………………………………………………………………..………    zł                                                                         

(słownie:      …………………………………………………………………………………………………….. i   ……………………   /100). 

3. Treść zapytania ofertowego wraz ze Specyfikacją techniczną zamówienia oraz oferta 
Wykonawcy stanowią załącznik do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy z najwyższą starannością, oraz 
zobowiązuje się uzyskać wszelkie atesty, certyfikaty oraz spełnić wszelkie inne powinności 

wymagane prawem lub innymi wymaganiami Zamawiającego niezbędne do korzystania  

z przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Wykonawca zapewni zgodność Przedmiotu/ów dostawy z Wymaganiami środowiskowymi 

opisanymi w treści Zapytania ofertowego oraz zapewni pracę urządzeń w podziemnych 
kopalniach górniczych z zagrożeniem wybuchu metanu i pyłu węglowego. 

6. Wykonawca oświadcza, że Przedmioty dostawy określone w § 1 ust 1 powyżej 
stanowi/stanowią jego wyłączną własność, nie jest/są obciążony/obciążone prawami osób 

trzecich oraz jest/są wolny/wolne od wszelkich innych wad fizycznych i prawnych. 

7. Wykonawca oświadcza iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 
……………………………………………Nr polisy ………………………………………….oraz będzie posiadał ważną 

polisę przez cały okres realizacji zamówienia. 

A)  

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w terminie: 

 Dla części A……………………………………….. 

 Dla części B………………………………………… 

dni roboczych od podpisanie tej umowy. . 

2. Wykonawca zgłosi gotowość do wykonania dostawy Przedmiotu/ów dostawy 

Zamawiającemu na 3 dni przed planowanym terminem dostawy na adres e – mail: 
przetargi@minemaster.eu .  

3. Wykonawcy dostarczy dokumentację dotyczącą Przedmiotu/ów zamówienia w terminie do 7 
dni od daty podpisania niniejszej umowy. 
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4. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego w Wilkowie, 59-500, ul. Dworcowa 27, 
miejscowość Złotoryja. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenia kompletne i gotowe do 
pracy. 

6. Zamawiający nabywa na własność Przedmiot/y dostawy w chwili ich odbioru. 
 

B)  

1. Zamawiający przewiduje datę odbioru Przedmiotu/ów dostawy w dniu  wykonania dostawy. 

2. Odbiór w dacie wykonania dostawy (odbiór ilościowy) będzie polegał na sprawdzeniu, że 

Przedmiot/y dostawy jest/są wolny/e od jakichkolwiek wad, a w szczególności, że 
odpowiada/ją wymogom zawartym w Zapytaniu ofertowym oraz że dane zamówienie zostało 

zrealizowane w pełnym zakresie. 

3. W przypadku, gdy Przedmiot/y dostawy, podlegający/e sprawdzeniu będzie miał/będą miały 

wady lub zamówienie nie zostanie zrealizowane w pełnym zakresie, co zostanie stwierdzone 

protokołem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Przedmiotu/ów dostawy 
wolnego/wolnych od wad i/lub brakującego/brakujących, zgodnego z treścią Oferty 

Wykonawcy najpóźniej w ciągu 14 dni lub w ustalonym obustronnie terminie bez ponoszenia 
przez Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

4. Z odbioru Przedmiotu/ów dostawy zostanie sporządzony protokół, podpisany przez Strony, 

który będzie zawierał w szczególności: 

a) Szczegółowe określenie Przedmiotu/ów dostawy; 

b) ewentualnie stwierdzone wady lub oświadczenie o braku wad. 

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Przedmiotu/ów dostawy w przypadku stwierdzenia 

wad uniemożliwiających korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem (wady 
istotne), braków ilościowych dostawy lub braku wykonania dostawy w terminie określonym 

niniejszą umową. 

6. Dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie pozbawia 

Zamawiającego dochodzenia roszczeń  z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za to, że wszystkie produkty dostarczone 

posiadają aktualne dopuszczenia do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  

8. Wykonawca gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za spełnienie wszystkich norm 

określonych w Zapytaniu ofertowym.  

9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu/ów dostawy na następujące okresy: 
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 Dla części A……………………………………….. 

 Dla części B………………………………………… 

10. Gwarancja jest udzielona od odbioru Przedmiotu zamówienia i obejmuje Przedmiot dostawy 
jako całość, jak i również jego poszczególne części składowe, podzespoły i mikroelementy, 

uwzględniające przeznaczenie i sposób użytkowania przedmiotu dostawy – eksploatacji w 
podziemnych kopalniach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego Grupa 

I, Kategoria M2 T4 wg dyrektywy 2014/34/UE (ATEX). 

11. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie możliwe wady i uszkodzenia Przedmiotu/ów dostawy (z 
wyjątkiem uszkodzeń zawinionych przez Zamawiającego). 

12. Zgłoszone przez Zamawiającego przy odbiorze lub w okresie gwarancji wady Przedmiotu/ów 
dostawy lub braki ilościowe, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć, nie później 

jednak, niż w terminie …………………….. dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego (czas 
reakcji serwisu), chyba że Strony ustalą pisemnie inny technicznie uzasadniony termin. 

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

 

C)  

1. Płatność za wykonanie przedmiotu Umowy zrealizowana będzie jednorazowo po dokonaniu 

odbioru Przedmiotu/ów dostawy, stwierdzonych protokołem bez uwag i zastrzeżeń, na 

podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

2. Zamawiający dokona płatności w terminie min. 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionego oryginału faktury VAT wraz z podpisaną kopią protokołu odbioru końcowego. 

3. Cena zaoferowana przez Wykonawcę brutto uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca 

musi ponieść w celu wykonania Umowy, w szczególności: należne podatki, opłaty i należności 

celne i przewozowe, koszty transportu do miejsca dostawy, koszty wydania towaru, koszty 
wszelkich przeglądów technicznych w okresie gwarancji jakości, koszty uzyskania 

wymaganych Umową dokumentów, koszty przeprowadzenia szkolenia pracowników, koszty 
udziału przedstawiciela Wykonawcy przy odbiorze. Cena nie może ulec zmianie. 

4. Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy będą dokonywane przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności. 
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D)  

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  

w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne (odrębnie dla każdego Przedmiotu 
dostawy) w terminie 21 dni od dnia wezwania: 

a. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu dostawy (nieterminową dostawę): w wysokości 
0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% całości 

zamówienia. 

b. za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji technicznej Przedmiotu 

dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie 

więcej niż 10% całości zamówienia. 

c. za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 35 % wartości brutto zamówienia.  

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur wykonawcy bez 
uprzedniego wezwania. 

5. Nienależyte wykonanie umowy, skutkujące naliczeniem kar umownych upoważnia również 

Zamawiającego do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy. 

 

E)  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

szczególności, gdy: 

a. otwarto likwidację działalności Wykonawcy, 
b. Wykonawca nie dostarczy towaru lub dostarczy towar z opóźnieniem przekraczającym 

21 dni kalendarzowych,  
c. Wykonawca opóźnia się z usunięciem zgłoszonych przez Zamawiającego braków 

ilościowych lub wad towarów stwierdzonych w trakcie odbioru. 

2. Prawo odstąpienia o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający może wykonać w terminie 
do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

 
 

F)  
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1. Strony dopuszczają możliwości zmiany umowy w trakcie jej wykonywania w przypadku: 
a) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej 

stawki VAT dla Przedmiotu dostawy, którego ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany 

wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku; 
b) konieczności dostarczenia innego niż zadeklarowany w ofercie Przedmiotu dostawy 

(bez zmiany ceny), dostępnego w momencie składania przez Wykonawcę oferty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, spowodowanej zakończeniem 

produkcji deklarowanego Przedmiotu dostawy lub wycofaniem go z produkcji lub 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze 

od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, 
c) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ 

na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, 
d) gdy jest to w interesie Zamawiającego.  

G)  

1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego właściwe dla stosunków 

określonych  w niniejszej umowie.  

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane 

polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego,  

1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część Umowy stanowią:  

a) załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe  i Oferta Wykonawcy 
b) Załącznik nr 2 - Gwarancja  

 

     

 Zamawiający Wykonawca 
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Załącznik nr 7  Oświadczenie o udostępnieniu zasobów do zapytania ofertowego  
nr P3/2020/11/22 
 

  

……………………………… 

nazwa i adres podmiotu  
udostępniającego zasoby 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na 
Dostawa siłowników dla wielozadaniowej Samojezdnej Maszyny Górniczej wiercącej w wykonaniu 
ATEX Nr postępowania P3/2020/09/19 zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy 
………………………………………………………………… następujących zasobów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W okresie od dnia …………………………………………….do dnia ……………………………………………………………… 

 

 

Data:.................................. 

…………………………………………… 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
podmiotu udostępniającego zasoby 

 


